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Grzyby (świeże i suszone) i przetwory grzybowe 

 

Nazwa 
produktu 
(nazwa 
produktu 
określona w 
tytule 
rozporządzenia
/ustawy) 

Tytuł aktu prawnego 
oraz publikatory  
(Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania 
dla produktu  
określone w akcie 
prawnym 

Informacja 
czy zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu 
nadzoru rynku 

Grzyby (świeże 
i suszone) i 
przetwory 
grzybowe 
 

Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 
dnia 17 maja 2011 r. 
w sprawie grzybów 
dopuszczonych do 
obrotu lub produkcji 
przetworów 
grzybowych, środków 
spożywczych 
zawierających grzyby 
oraz uprawnień 
klasyfikatora grzybów 
i grzyboznawcy (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 
1048). 

http://isap.sejm
.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?i
d=WDU2020000
1048 
 

1) wykaz 
grzybów 
dopuszczony
ch do obrotu 
lub produkcji 
przetworów 
grzybowych 
oraz środków 
spożywczych 
zawierają- 
cych grzyby 

2) szczegółowe 
wymagania 
dotyczące 
oznakowania 
grzybów oraz 
przetworów 
grzybowych 

3) wykaz i 
rodzaje 
przetworów 
grzybowych 
dopuszczo-
nych do 

W zakresie wymagań 
dla produktów 
rozporządzenie 
określa: 
1) wymagania 

dotyczące 
wprowadzanych 
do obrotu 
grzybów 
świeżych i 
suszonych 

2) wykaz i rodzaje 
przetworów 
grzybowych 
dopuszczonych 
do obrotu 

3) wymagania 
dotyczące 
oznakowania 
przetworów 
grzybowych 

Produkt nie 
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia. 
 
Grzyby 
świeże, oraz 
suszone 
mogą być 
oferowane 
konsumen-
tom pod 
warunkiem 
uzyskania 
atestu na 
grzyby 
świeże lub 
atestu na 
grzyby 
suszone. 
 
Dopuszcze-
nia do 

Podmioty 
zajmujące się 
produkcją i 
obrotem grzybami 
lub produktami 
grzybowymi są 
nadzorowane 
przez organy 
Państwowej 
Inspekcji 
Sanitarnej (PIS) 
szczebla 
powiatowego 
(państwowy 
powiatowy 
inspektor 
sanitarny) Wykaz 
siedzib organów 
PIS - stacji 
sanitarno-
epidemiologicznyc
h: 
https://www.gov.p
l/web/gis/stacje-

Wykaz siedzib 
organów PIS - 
stacji sanitarno-
epidemiologicz-
nych: 
https://www.gov.p
l/web/gis/stacje-
sanitarno-
epidemiologiczne 
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obrotu oraz 
wymagania, 
jakie muszą 
spełniać te 
przetwory 

4) warunki 
skupu, 
przechowy- 
wania i 
sprzedaży 
grzybów oraz 
wymagania 
technologicz
ne i warunki 
przetwarz-
ania grzybów 

5) wzory 
atestów na 
grzyby 
świeże i 
grzyby 
suszone 

6) warunki i 
tryb 
uzyskiwania 
uprawnień 
klasyfikatora 
grzybów i 
grzybo- 
znawcy, w 
tym ramowe 
programy 
kursów 
specjalistycz- 
nych 

obrotu 
grzybów na 
podstawie 
atestu 
dokonuje 
klasyfikator 
grzybów (dla 
grzybów 
świeżych) 
oraz 
grzyboznaw-
ca (dla 
grzybów 
suszonych). 
Wzór atestu 
na grzyby 
świeże 
określa 
załącznik nr 
3 do 
rozporządze-
nia, a wzór 
atestu na 
grzyby 
suszone 
określa 
załącznik nr 
4 do 
rozporządze-
nia 

sanitarno-
epidemiologiczne 
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7) państwo- 
wego 
wojewódz- 
kiego 
inspektora 
sanitarnego 
właściwego 
do 
nadawania i 
pozbawiania 
uprawnień, o 
których 
mowa w pkt 
6 

8) wzory 
świadectw 
klasyfikatora 
grzybów i 
grzyboznaw-
cy 

 

https://www.biznes.gov.pl/produkty

